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E DI TOR I AL 

A conscientizaçâo da r esponsabilidade ao assumirmos a 
Presidência da S. B. A . se nos afigura como a grande verdade, 
pois aqueles que nos precederam, na totalidade, representa
rQlm sem,pre o que de melhor e àe mais valoroso teve nosso 
órgão de classe. Nosso propósito, ainda que r econheçamos 
jamais termos capacidade para sobrepuJá-los, será de pelo 
menos tentar igualá-los na dedicação e no amor às causas 

- da Sociedade . 
Felizmente podemos ter a certeza de que não estamos sós 

nesta jornada e que muitos são os que se dedicam como nós, 
na pretenção tão somente de um melhor reconhecimento, de 
u.ma maior valorização e cto progresso crescente da S . B . A . 

r- .sem jamais procurarmos auferir vantagens pessoais. 
A S . B. A. irrefutavelmente é hoje uma das maiores ex

pressões mundiais da Especialidade e vários são os fatores 
determinantes disto. Mas talvez o fator mais importante seja 
o ã·a unidade de classe, unidade esta conseguida através de 
u m trabalho árduo, sêrio nos seus propósitos, firme nas suas 
det erminações, feito pelas Diretoria'S que nos precederam, 
mesmo internamente, no convívi o com as demais Especia .. 
lidades, a S . B. A . costua pontificar como exemplo de orga
nização, de maturidade, de união . 

Donde se conclui q1.te pouco nos deixaram a realizar pois 
quase tudo já foi feito e nossa responsabilidaá'e cresce não 
na proporção do que ainda possa ser feito a mais, m as sim 
na manutenção da altura já alcançada. 

Coesos, unos, S . B . A . e Regionais tentarão desfraldar a 
bandeira da re-personificação do médico. Estudos estão sendo 
feitos neste sentido e em breve serão divulgados e postos em 
prática. .. 

Cônscios do dever a que nos submetemos, conclamamos 
a todos os colegas para que con t inuem a prestigiar a S. B . A. 
em todas suas realizações, apoiando, criticando, auxiliando, 
reprimindo, mas p.articipando e o propósito final será em 
síntese o bem comum da classe . 
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